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Nemecký jazyk 
1. ročník 
 

I.  Charakteristika vyučovacieho predmetu Nemecký jazyk 

Časová charakteristika 3 hodiny týždenne 

Minimálna referenčná úroveň 
- cieľová 

A1.2 

Východiskové dokumenty 
Štátny  vzdelávací program  
vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 
Nemecký jazyk, komunikačná úroveň A1.2. 

Učebnica 1. ročník:  Direkt  neu – 1. diel 

 
Organizačná charakteristika 

Vyučovanie    predmetu    prebieha   v delených    skupinách. 
Využíva sa učebnica Direkt neu 1, ktorá je spracovaná podľa 
Spoločného európskeho referenčného  rámca  pre jazyky, 
pracovný zošit, zvuková a videonahrávka, autentické 
materiály. Vyučovanie je doplnené portfóliom. 

 
Obsahová  charakteristika 

Prvotným cieľom je rozvíjať schopnosti a zručnosti potrebné 
pre komunikáciu    v nemeckom    jazyku.    
Vzdelávanie  v 1. ročníku  smeruje k osvojeniu si hovorenej a 
písanej podoby jazyka od vstupnej úrovne A1 na konečnú 
cieľovú úroveň A1.2 podľa Spoločného európskeho 
referenčného rámca pre jazyky. 
Vyučovanie ďalej smeruje k tomu, aby žiaci vedeli efektívne 
pracovať   s nemeckými   textami,   čiastočne aj   s odbornými   
textami, získavali informácie o nemecky hovoriacich krajinách, 
chápali a rešpektovali   odlišné   hodnoty   týchto   krajín,   
odbúravali predsudky,   naučili   sa   pracovať   s informáciami   
a zdrojmi v nemeckom jazyku a používali ich k štúdiu jazyka. 

 
 

II.  Výchovno-vzdelávacie stratégie predmetu 
 

1. ročník: komunikačná úroveň A1.2 
Žiak rozumie známym každodenným výrazom a základným frázam, dokáže predstaviť seba a aj  
iných,  dokáže  klásť  a odpovedať  na  otázky  o osobných  údajoch,  ľuďoch,  ktorých  pozná, o 
veciach, ktoré vlastní. 
Žiak sa dokáže dohovoriť jednoduchým spôsobom v bežných osobných situáciách za predpokladu, že 
partner v komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť. 
 
 
Komunikačné jazykové kompetencie 

Riadeným rozhovorom sa žiaci vedú k základnej komunikácii v cudzom jazyku. 
Počúvaním autentických audio-nahrávok a častým opakovaním slovnej zásoby sa žiaci vedú k 
porozumeniu slovným spojeniam a výrazom v počutom texte z oblasťi každodenného života. 
Účasťou na súťažiach v cudzom jazyku vedieme žiakov k aktívnej komunikácii. 
Zadávaním úloh ako napríklad napísať pozdrav, list, štruktúrovaný životopis, žiadosť o prijatie do 
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zamestnania, popis cesty alebo zostaviť program, si žiaci osvojujú rôzne útvary písomného prejavu. 
Už v 1. diele učebnice si žiaci osvoja situácie, ktoré im umožnia komunikovať s nemecky hovoriacimi 
partnermi v písomnej a ústnej forme. Zároveň ich tieto tzv. Abi-rámčeky vedú k jednej z úloh 
stanovených pri ústnej maturitnej skúške. 
 

Kompetencia riešiť problémy 

Žiaci sa vedú k uplatňovaniu osvojenej slovnej zásoby a aby dokázali logickými úvahami odvodzovať z 
kontextu neznáme výrazy/neznámu slovnú zásobu. 
Žiaci sa vedú k tomu, aby si uvedomovali a používali rôzne stratégie učenia sa nemeckého jazyka a 
aby vedeli používaním portfólia kriticky hodnotiť svoj pokrok v učení sa. 
 

Kompetencie  občianske 

Zaradením nemeckých reálií sa žiaci vedú k tomu, aby dokázali pochopiť potrebu vzdelávania sa v 
cudzom jazyku, boli otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti. 
Na základe prebratej látky zadávame žiakom úlohy ústne a písomné, v ktorých žiaci vyjadrujú svoje 
názory a zaujímajú stanovisko k problémom spoločenským, kultúrnym, ekologickým. 
 
Kompetencie  sociálne a personálne 

Na vyučovaní sa využívajú rôzne sociálne formy, ako práca vo dvojiciach i v skupinách, aby sa 
žiaci  naučili  efektívne  spolupracovať  v skupine,  uvedomiť  si  svoju  zodpovednosť  v tíme,  kde 
dokážu tvorivo prispievať pri dosahovaní spoločných cieľov, akceptovať názor druhých a tolerovať iné. 
Zaraďovaním činností, pri ktorých si žiaci rozdeľujú jednotlivé úlohy projektu, si budujú vlastnú 
samostatnosť ale aj zodpovednosť ako člen skupiny. 
Dôležité sú dotazníky, hry a súťaže, precvičujeme so žiakmi vyjadrovanie stanovísk a názorov. 

 
Kompetencia riešiť problémy 

Vedieme  žiakov  k uplatňovaniu  osvojenej  slovnej  zásoby  a  logických  úvah  pri  odvodzovaní 
neznámych výrazov z kontextu. Zadávame úlohy, pri ktorých žiaci diskutujú a obhajujú svoj názor. 
Pri riešení problémov využívajú rôzne aj inovatívne postupy, formulujú argumenty (za, proti) a 
dôkazy na obhájenie svojich výsledkov. 
 

Kompetencie  smerujúce k iniciatívnosti  a podnikavosti 

Žiaci sa vedú k plánovaniu a riadeniu nových projektov so zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v 
rámci práce, ale aj v každodennom živote. 

 
Kompetencie  vnímať  a chápať kultúru a vyjadrovať sa jej nástrojmi 

Žiaci  sa  vedú  k tomu, aby si  uvedomili  význam  umenia  a  kultúrnej komunikácie,  cenili  si a 
rešpektovali  umenie  a  kultúrne  historické  tradície,  poznali  pravidlá  spoločenského  kontaktu, 
správali sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám, boli tolerantní a empatickí k prejavom 
iných kultúr. 
 
Kompetencia k celoživotnému učeniu sa 

Žiakom sa zadávajú také úlohy, pri ktorých musia sami vyhľadávať informácie z cudzojazyčnej 
tlače a internetu a spracovávať ich do podoby prezentácií. Časť lekcie C – Teraz si na rade ty! 
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III.  Vzdelávací obsah predmetu  
 

 

Tematické okruhy a komunikačné situácie: 

oblasť osobná – prvé kontakty, osobné údaje, bydlisko, domov,  rodina a spoločenské vzťahy, rodinný 
život, priatelia, príbuzní, vybavenie domácnosti, osobné listy 
 
oblasť osobnostná – človek (vonkajší vzhľad, vlastnosti, pocity), voľný čas a záujmy, spôsoby trávenie 
voľného času, záľuby, zvieratá, vyjadrovanie vzťahov, názory a postoje k blízkemu okoliu 
 
oblasť vzdelávacia – škola, učitelia, školské predmety, dianie v škole a po škole, problémy v škole, 
vyučovanie, domáce úlohy, zamestnanie 
 
oblasť verejná – denný program, každodenné povinnosti, situácie všedného dňa, životný štýl, 
príležitostné práce, časové údaje, potravinársky tovar, jedlá, stravovacie zariadenia,  
stravovacie návyky, obchody, reštaurácie, jedálny lístok, 
účasť na kultúrnych akciách, turistika a cestovanie, informácie v meste, návšteva pamiatok, dopravné 
prostriedky, divadlo, kino, programy 
 
oblasť pracovná – predaj a služby, druhy obchodov, tovar,  nákup a predaj 
 

Výber učiva pre 1. ročník komunikačná úroveň A 1.2 
1. Zoznamovanie, kontakty  
2. Multikultúrna spoločnosť: cudzie jazyky, rodinné sviatky a oslavy, 
3. Rodina a spoločnosť: osobné údaje, rodina - vzťahy v rodine, 
4. Mládež a jej svet: Aktivity mládeže 
5. Stravovanie: zelenina, ovocie, nápoje, jedlá, 

6. Mládež a jej svet: vzťahy medzi rovesníkmi 
7. Voľný čas a záľuby:  záľuby 
8. Obchod a služby: Pošta, telekomunikácia, druhy a spôsob nákupu a platenia, 
9. Krajiny, mestá a miesta: moja krajina, moje mesto, susedné krajiny 
10. Vzdelávanie a práca: Škola a jej zariadenie, učebné predmety 

 

Očakávané výstupy/ výkonový štandard 

Pre 1. ročník: komunikatívna úroveň A1.2 
 
Opakuje a napodobňuje výslovnosť jednotlivých nemeckých hlások a slov. 
Prečíta foneticky správne jednoduchý text (intonácia, slovný a vetný prízvuk, melódia). 
Spozná chybnú výslovnosť a opraví ju, aplikuje výslovnosť nacvičených hlások, slabík a slov na slová 
neznáme, reprodukuje jednoduchý rozhovor, reprodukuje základné gramatické pravidlá. 

 
 

Počúvanie 

Žiak 
• rozumie jednoduchým pokynom na hodinách, ktoré sú zreteľne adresované,  

• dokáže rozoznať známe slová a základné slovné spojenia týkajúce sa jeho samého, jeho rodiny 
a bezprostredného konkrétneho okolia, keď ľudia hovoria pomaly a zrozumiteľne, 

• rozumie nahrávkam, ktoré dopĺňajú texty z učebnice, jednoduchým pesničkám, krátkym 
nahratým naratívnym textom, 

• rozumie číselným údajom, vlastným menám, medzinárodným slovám v krátkych vyjadreniach, 
ak ľudia hovoria pomaly a majú správnu výslovnosť (adresa, vek, čas, otváracia doba 
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reštaurácie, vyučovacia doba, trvanie prestávky, telefónne čísla, ceny, vzdialenosti),   

• v známych situáciách rozumie základným informáciám o čase a mieste (miesto a čas schôdzky), 

• rozumie najbežnejším frázam vyjadrujúcim pozdrav, lúčenie či ospravedlnenie (pozdravy medzi 
priateľmi, slovné zvraty na začiatku rozhovoru),   

• v známych situáciách rozumie jednoduchým informáciám a číselným údajom (cena, objednávka 
v reštaurácii, miesto a doba schôdzky, otváracie a zatváracie hodiny obchodného domu či 
reštaurácie),   

• rozumie jednoduchým pokynom v každodenných situáciách (rozumie, keď niekto opisuje ako sa 
kam dostať peši či verejnými prostriedkami),  

• dokáže pochopiť tému konverzácie, ak sa hovorí pomaly a štandardným jazykom (rozumie, čo 
istá osoba robí v  meste a ako sa jej mesto páči, čo robí počas dňa, ako sa žije na internáte, aké 
vzťahy panujú v skupine ľudí, aké majú tieto osoby záujmy),   

• rozumie slovným spojeniam a výrazom vzťahujúcim sa na bežné oblasťi každodenného života, 

• rozumie základným informáciám v krátkych zvukových záznamoch, v ktorých sa hovorí o 
predvídateľných každodenných záležitostiach, 

• vie identifikovať tému vypočutej diskusie, chápe vety, výrazy a slová, ktoré sa ho priamo týkajú, 

• rozumie základným bodom v prejave na témy, ktoré sú mu známe, 

• rozumie jednoduchým pokynom informatívneho charakteru, 

• dokáže naplniť konkrétne potreby na základe porozumenia podstaty počutého. 

 
Ústny prejav, dialóg – ústna interakcia 
Žiak 

• rozlišuje tykanie a vykanie, ovláda základné frázy, reaguje adekvátne v jednoduchej komunikácii, 

• dokáže podľa situácie vhodne používať jednoduché pozdravy pri privítaní a lúčení a rozumie im 
(pozdraví priateľa, učiteľa, prípadne ďalšie osoby),   

• dokáže sa vyjadrovať pri formálnom a neformálnom predstavovaní (vie povedať, ako sa volá, 
odkiaľ pochádza, kde býva, a podobné otázky dokáže klásť aj ostatným),   

• vie sa spýtať, ako sa darí rôznym osobám, a povedať, ako sa má (spolužiakov, učiteľov, prípadne 
ďalších osôb),   

• dokáže jednoducho odpovedať na otázky (akými jazykmi hovorí, čím by  chcel/a byť, aké má 
záujmy, ako vyzerá jeho rodina, aký je jeho obľúbený predmet, čo si želá jesť a piť),   

• vyjadrí jednoduchšie, čo sa mu či inej osobe páči, alebo čo má rád alebo čo majú radi ostatní, a na 
tie isté veci sa dokáže spýtať (povie, že mu je niekto milý, že mu určité jedlo chutí alebo nechutí, že 
má rád/rada nejaký predmet v škole, a na to isté sa vie spýtať ostatných),   

• dokáže pri bežnom styku s ľuďmi o niečo požiadať, pochopí, keď o podobné veci žiada niekto jeho 
(navrhne, aby sa niečo kúpilo, objedná jedlo v jedálni alebo v reštaurácii),   

• vie poskytovať jednoduché číselné informácie a zároveň sa na to spýtať (vek, čas, rozvrh hodín, 
vyučovacia doba, telefónne číslo, ceny, vzdialenosti),   

• požiada, aby mu niekto niečo zopakoval (meno, názov miesta),   

• je schopný zistiť jednoduché informácie o ceste a verejných dopravných prostriedkoch (spýtať sa, 
ako sa dostať peši či hromadnou dopravou na určité miesto, vysvetliť cestu na mape),   
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• zvládne jednoduchú výmenu informácií o všedných témach (kam pôjde na nákup, čo bude robiť 
počas dňa, aké máme koníčky, aká je naša rodina, komu patrí určitý predmet),   

• zvládne všedné situácie v obchode a v každodenných situáciách (spýta sa, či majú určitý tovar a 
kde ho možno kúpiť, kde nájde nejaký predmet v byte, dokáže odpovedať, na ktorom poschodí 
obchodného domu sa nachádza aké oddelenie a čo tam predávajú),   

• pri všednej konverzácii vyjadrí jednoduchým spôsobom svoj názor či svoje preferencie (vyjadrí 
názor na nejakú osobu, opíše jej vlastnosti),   

• pri konverzácii dokáže odpovedať na jednoduché otázky a reagovať na jednoduché tvrdenia 
(vysvetlí, kde sa nachádza v meste obchod či budova, vyjadrí, ako sa má, a na to isté sa spýta, 
opýta sa, kam sa podel určitý predmet, a na podobnú otázku odpovie),   

• dokáže poskytovať informácie, ktoré sa zakladajú prevažne na číslach, a na obdobné informácie 
sa spýta (čas, časové rozpätie, vek, cena výrobku),   

• dokáže v bežnej situácii niečo navrhnúť, prijať a odmietnuť návrhy ostatných, navrhnúť 
alternatívu (dokáže pozvať niekoho do kina, dohodnúť schôdzku, odmietnuť pozvanie a zdôvodniť 
prečo).   

 

Ústny prejav – monológ 

Žiak 
• dokáže opísať jednoduchým spôsobom známe osoby a situácie (seba, svoju rodinu, priateľov, 

obchodný dom, oblečenie osoby, svoje stravovacie návyky, svoje mesto),   

• je schopný/schopná stručne a jednoduchým spôsobom hovoriť o osobných skúsenostiach 
(porozprávať o tom, čo robí počas dňa, hovoriť o svojich zvykoch, o aktivitách vo voľnom čase, 
vysvetliť situáciu zachytenú na fotografii),   

• jednoduchým spôsobom dokáže vyjadriť svoj názor k všedným témam (aké športy sa mu páčia, čo 
robí rád vo voľnom čase),   

• vie jasne vyjadriť číselné údaje (čas, telefónne číslo, svoj vek, dobu vyučovacích predmetov, cenu),   

• dokáže podať stručne a jednoduchými výrazmi základné informácie o známych témach (pomocou 
mapky predstaví svoje rodné mesto, vysvetlí usporiadanie obchodného centra),   

• vie opísať jednoducho, ako niečo urobiť (opíše, ako sa dostať z jedného miesta na druhé),   

• dokáže podať jednoduchý opis alebo charakteristiku ľudí, podmienok v rodine a v škole, opis 
každodenných zvyklostí a toho, čo má alebo nemá rád, atď. vo forme krátkeho sledu 
jednoduchých slovných spojení a viet, 

• v jednoduchých pojmoch vyjadriť svoje pocity a vďačnosť, 

• jednoduchým spôsobom sa rozprávať o každodenných praktických otázkach, 

• porozprávať o tom, čo doma robí, o tom, čo robil doma, vyjadriť názor na práce v domácnosti, 

• komunikatívne zvládnuť jednoduché a rutinné úlohy (role) s použitím jednoduchých slovných 
spojení a viet, 

• vyrozprávať príbeh, podať krátky jednoduchý opis udalostí a činností, zážitkov zo školy a aktivít vo 
voľnom čase v jednoduchom slede myšlienok, o extrémnych športoch, 

• opísať svoje plány a osobné skúsenosti, 

• porozprávať ako sa oslavujú niektoré sviatky, 

• opísať osobu – ako vyzerá, vlastnosti, 
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• opísať svoju izbu, svoju predstavu o bývaní (ideálne bývanie), 

• porozprávať o najobľúbenejšom mieste, 

• porozprávať, aké zamestnanie ma zaujíma. 
 

Čítanie s porozumením 
 

Žiak 
• rozumie známym menám, názvom, slovám a jednoduchým vetám, napríklad na plagátoch, 

oznámeniach, na pohľadniciach, v katalógoch, 

• rozumie  základným  informáciám  v jednoduchých  textoch,  dokáže  zrozumiteľne  a správne 
prečítať texty, ktoré obsahujú aj neznámu slovnú zásobu a vie ich odvodiť z kontextu, 

• rozumie krátkym a jednoduchým textom týkajúcich sa najbežnejších každodenných situácií, 
vlastným menám, číselným údajom, jednotlivým slovám a základným spojeniam (inzeráty 
týkajúce sa predaje predmetov, hľadania priateľov na korešpondenciu či ponuku domácich zvierat, 
reklamné inzeráty ponúkajúce kultúrne vyžitie, reklamné inzeráty reštaurácií),   

• rozumie informatívnemu obsahu veľmi jednoduchých textov o témach, ktoré sú mi známe, 
predovšetkým ak je text prehľadný a/alebo doplnený obrázkami (jedálny lístok),   

• v krátkom texte rozumie informáciám o osobách a miestach (prečo sa niekto nachádza v 
Nemecku, ako vyzerá jeho rodina, či má nejaká zvieratá),   

• rozumie jednoduchým pokynom a informačným tabuliam (základné inštrukcie k cvičeniam, 
označenie oddelení v obchodnom dome),   

• dokáže vyhľadať konkrétne informácie v jednoduchých printových materiáloch, akými sú 
napríklad prospekty, jedálne lístky, programy a časové harmonogramy, 

• dokáže porozumieť krátke jednoduché texty, ktoré obsahujú frekventovanú slovnú zásobu, 

• dokáže vyhľadať špecifické informácie v zoznamoch a vybrať z nich potrebné informácie, 

• rozumie bežným orientačným tabuliam, označeniam a nápisom na verejných miestach, akými sú 
ulice, reštaurácie, železničné stanice, atď., 

• pochopí konkrétne informácie v jednoduchších písaných materiáloch, s ktorými prichádza do 
styku, akými sú napríklad listy, brožúry a krátke články, 

• porozumie jednoduché osobné listy, 

• z kontextu krátkeho prečítaného textu pochopí význam niektorých neznámych slov, 

• nájde potrebné informácie v krátkych časopiseckých textoch, 

• porozumieť inzerátom o bývaní, 

• porozumieť inzerátom o ponuke práce (na internete), 

• v texte s obrázkami dokáže pochopiť hlavnú informáciu (opis určitej trasy, plánik mesta, opis 
činností),   

• rozumie bežným informačným tabuliam, ktoré sa vyskytujú na verejných miestach (označenia 
oddelení v supermarkete),   

• dokáže získať relevantné informácie z článkov v novinách či časopisoch, pričom sa sústreďuje 
predovšetkým na mená, čísla, titulky a obrázky (aké aktivity ponúka Jugendzentrum, prečo je 
slávny KaDeWe, informácie z inzertnej ponuky),  

• v hrubých rysoch rozumie obsahu krátkeho príbehu (ako si privyrába študent, čo robí 
nezamestnaný otec rodiny, ako žijú dvojčatá),   
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• rozumie jednoduchým pokynom, pokiaľ sú sformulované v postupných krokoch a prípadne  
doplnené obrázkami (pokynom v učebnici).   

• používa rôzne techniky čítania podľa typu textu a účelu čítania, 

• pochopí zadanú tému, vyhľadá základné informácie z textu, kľúčové slová a písomne ich 
zaznamená, 

• zopakuje základné informácie z jednoduchého textu, zostaví osnovu textu, vyjadrí vlastnými 
slovami obsah textu v jednoduchých vetách (globálne, selektívne a detailné čítanie). 

Druhy textov: 
plagáty, oznámenia, pohľadnice, katalógy, cestovné poriadky, jedálne lístky, texty z učebnice, 
jednoduché dialogické texty, texty, ktoré obsahujú javy a udalosti známe žiakovi prostredníctvom 
jeho skúseností a záujmov, texty k ilustráciám. 
 
Písomný prejav 
Žiak dokáže 

• napísať krátky osobný list, pohľadnicu, dokáže vyplniť registračné formuláre s osobnými údajmi 
ako meno, štátna príslušnosť, národnosť, bydlisko..., 

• napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom, kde žijú a čo robia, vie 
písomne vyžiadať informácie alebo ich podať ďalej, 

• napísať krátke jednoduché poznámky z okruhu jeho záujmov, 

• zaznamenať krátky jednoduchý odkaz za predpokladu, že môže požiadať o jeho zopakovanie a 
preformulovanie, 

• stručne a krátkymi vetami predstaviť a charakterizovať osoby a veci, 

• napísať jednoduché vety a spojiť ich základnými konektormi, 

• jednoducho opísať aspekty všedného dňa (ľudia, miesta, škola, rodina, záujmy), 

• napísať štruktúrovaný životopis, napísať žiadosť o prijatie do zamestnania, 

• zostaviť program výletu, 

• napísať mená, jednotlivá slová či viacej slov (vie opisovať text z tabule, zvládne doplňovacie 
cvičenia v pracovnom zošite, vytvorí vety z vopred daných prvkov),   

• dopĺňať činnosti či schôdzky do rozvrhu (zapíše do tabuľky svoj rozvrh hodín),   

• písomne zaznamenať informácie o sebe a iných (meno, vek, zamestnanie, záľuby, moja škola),   

• napísať, čo mu niekto nadiktuje (mená, adresy, telefónne čísla),   

• poskytnúť písomne informácie o sebe a ostatných a obdobné informácie si písomne vyžiadať 
(odpovie na inzerát svojho vrstovníka, ktorý hľadá priateľa, napíše niečo o sebe),   

• napísať stručnú správu (inzerát, že hľadá prenájom bytu),   

• napísať pohľadnicu alebo jednoduchý e-mail (napíše e-mail, že hľadá listového priateľa),   

• opísať zrozumiteľným spôsobom známe osoby či veci (osoby, ktoré dobre znám, svoj koníček, 
mesto, obrázok),   

• jednoduchými výrazmi opísať každodenné aspekty svojho života (napíše o svoje škole, o svojich 
stravovacích návykoch a aktivitách svojich a svojich priateľov),   

• vytvoriť krátke oznámenie či podať stručnú informáciu (písomné pozvanie kamaráta na určitú 
akciu, vrátane miesta a doby stretnutia, opis trasy, opis svojho priebehu dňa),   
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• poskytnúť písomne stručné informácie o známych témach a obdobné informácie si písomne 
vyžiadať (písomne vysvetlí, kde býva a ako sa tam človek dostane),   

• zvládnuť napísať veľmi jednoduché osobné listy, pohľadnice či e-maily o sebe (prijme pozvanie na 
koncert, napíše niečo o svojich záujmoch).   

 

Jazykové prostriedky 

Podstatné mená:  člen určitý a neurčitý, skloňovanie určitého a neurčitého člena, 2. pád 

vlastných podstatných mien, množné číslo, zložené slová 

Zámená:  osobné, privlastňovacie zámená, opytovacie zámená, neurčité zámená 

Číslovky:   základné číslovky, radové číslovky, určovanie času 

Slovesá:   Plnovýznamové slovesá:  

prítomný čas, minulý čas – perfektum, rozkazovací spôsob,  

odlučiteľné a neodlučiteľné predpony 

Pomocné slovesá:  prítomný čas, minulý čas, rozkazovací spôsob 

Spôsobové slovesá + sloveso wissen 

Príslovky:   príslovky miesta, príslovky času, príslovky spôsobu 

Predložky:   s 3. pádom, so 4. pádom, s 3. a so 4. pádom, predložky na opis cesty 

Skladba:   Veta oznamovacia – priamy slovosled (priamy poriadok slov) 

Veta oznamovacia – nepriamy slovosled (nepriamy poriadok slov) 

Veta opytovacia – zisťovacia otázka 

Veta opytovacia – doplňovacia otázka 

Rámcová konštrukcia: spôsobové sloveso 

ZÁPOR:  NEIN – nie; NICHT – slovesný zápor (ne-); KEIN – zápor pred podstatným 

menom (žiadny, žiadna, žiadne, žiaden), NICHTS – nič  

„es“ vo vete, väzba „es gibt” 
 
Žiak dokáže odhadnúť význam neznámych slov na základe už osvojenej slovnej zásoby a kontextu. 
Rozozná rôzne fonémy a podľa nich rozlíši slová.   
Aplikuje výslovnosť nacvičených hlások, slabík a slov na slová neznáme. 
Rozširuje slovnú zásobu na základe odvodzovania, pridávaním prípon a predpôn a skladaním slov. 
Odhaduje význam príbuzných slov na základe prebraných tematických okruhov. 
 

Krajinoveda 
 
Žiak spozná dôležité mestá v nemecky hovoriacich krajinách, oboznámi sa so zvykmi a sviatkami, 
dozvie sa o každodennom živote, spôsobe bývania, o stravovaní, obliekaní. 
Reálie nemecky hovoriacich krajín:  
vlastné mená, mestá, krajiny a jazyky, štáty a národností 
medzinárodné jedlá, špeciality v NSR 
Viedeň – prehliadka mesta 
Berlín – das KaDeWe (obchodný dom) 
Lindau – pamiatky v meste  
 
Projekty – práca s internetom (v každej lekcii k preberanej téme) 
Stručný popis a životný štýl nemecky hovoriacich krajín na základe preberaných tém. 
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Prierezové témy A1 – A2 

Prierezové témy sú dôležitým prvkom vo vzdelávaní a podieľajú sa na utváraní a rozvíjaní kľúčových 
kompetencií predovšetkým v oblasti postojov a hodnôt. 
Do predmetu Nemecký jazyk sú integrované z prierezovej témy Osobnostný  a sociálny  rozvoj 
tematické  okruhy:  Rodina  a  spoločnosť,  Využitie  voľného  času. 
Z prierezovej témy Enviromentálna výchova tematické okruhy Stravovanie, Šport, Človek a príroda, 
Domov a bývanie, z prierezovej témy Multikultúrna výchova tematické okruhy Multikultúrna 
spoločnosť, cudzie jazyky, rodinné sviatky. 
 
Ďalšie medzipredmetové vzťahy: 
Výtvarná výchova, hudobná výchova, základy spoločenských vied, ostatné cudzie jazyky, zemepis, 
telesná výchova, matematika, slovenský jazyk, informatika, dejepis, ekológia. 
 
 

Skúšanie a hodnotenie: 

Počas štúdia sa hodnotia všetky komunikačné zručnosti, t. j. počúvanie s porozumením, čítanie s 
porozumením, písomný a ústny prejav, ale aj aktivita a úspechy v predmete. 

 
Formy skúšania: 
ústne:   dialógy, rolové úlohy, opis obrázku, samostatný prejav podľa zadania 
písomne:  test s otvorenými a zatvorenými úlohami po 5. a 10. lekcii, ktoré sa zameriavajú na 

jednotlivé zručnosti. 
 
Slovná zásoba a gramatika sa skúšajú v rámci ústneho a písomného prejavu. 
 
Základom pre klasifikáciu bude žiakov dosiahnutý počet bodov z maximálneho počtu bodov 
jednotlivých hodnotených prác a odpovedí, prevedený na percentá a následne na známku podľa 
nasledujúcej klasifikačnej stupnice: 
 
výborný  100 – 85 %   
chválitebný  84 – 70 %   
dobrý   69 – 55 %   
dostatočný  54 – 40 %   
nedostatočný  39 – 0 %   
 
V prípade, že žiak nezískal za klasifikačné obdobie v čase vyučovania 5 známok, učiteľ určí náhradný 
termín na preskúšanie. Ak sa žiak nedostaví na náhradné skúšanie, za nepreukázanie vedomostí z 
daného učiva mu učiteľ môže udeliť známku nedostatočný. 
Pri výslednej klasifikácii treba však zohľadniť aj systematickú a sústavnú pripravenosť žiaka na 
vyučovanie, jeho aktivity a výkony na hodinách (v zmysle Metodického usmernenia Čl. 4). 
 
 
Sebahodnotenie: formou portfólia 

 
Výstupom štúdia je záverečný test – komunikačná úroveň A1.2. 


